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RESUMO 

Verificamos atualmente, que alguns segmentos responsáveis pela educação sistematizada têm 
sofrido efeito contrário à motivação, tema pesquisado durante todo o trabalho, tendo como 
foco principal professor e aluno. Ambos são atingidos diretamente pelo caos na educação. O 
primeiro por desconsiderar a importância de trabalhar as motivações intrínsecas e extrínsecas em 
benefício do segundo. Utilizamos pesquisa bibliográfica, realizamos entrevistas com equipe 
diretiva e pedagógica, docentes, discentes e família. Detectamos que os envolvidos no estudo 
possuem um percentual considerável, de desmotivação. Precisando rever estratégias, 
habilidades, atitudes, competências e responsabilidades, visando transformar a prática docente 
em prol de uma melhor qualidade de ensino. 
 Palavras-Chave: Motivação, ensino, aprendizagem. 
 
 
ABSTRACT 
We note today that some segments for education have suffered systematic effect contrary to 
the motivation, searched theme throughout the work, with the main focus teacher and student. 
Both are directly affected by the chaos in education. The first disregard for the importance of 
working the intrinsic and extrinsic motivations for the benefit of the second. We use literature 
search, we conducted interviews with staff and educational officers, teachers, students and 
family. We have detected that those involved in the study have a considerable percentage of 
demotivation. Looking revise strategies, skills, attitudes, skills and responsibilities, aimed at 
transforming the practice 
teaching for a better quality of education. 
 Keywords: Motivation, teaching, learning. 
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Todo ser humano e qualquer profissional, em especial o de educação, vivencia e/ou 

vivenciou em sua práxis, a falta de motivação tanto intrínseca quanto extrínseca. Ambas 

interferindo de alguma maneira no processo ensino-aprendizagem. A primeira, 

aparentemente, por acontecer de forma encoberta onde as necessidades são internas, muitas 

vezes esquecidas ou adormecidas em virtude do ritmo de vida que temos; acabam sendo 

desconsideradas diante da presença de alteração do comportamento humano.  A segunda, 

embora como o próprio nome diz, são àquelas necessidades exteriores, nos permitindo 

reações diferenciadas das normais; por ser geralmente, em particular, “casos isolados”, quase 

sempre fechamos os nossos olhos. Talvez por comodidade ou por falta de competências 

essenciais a fim de minimizar essas questões empíricas e significativas que podem contribuir 

para o sucesso do sistema educacional. 

Para tanto, apresentaremos, na visão de TAPIA (2000), elementos indispensáveis para 

compreensão e análise do processo, levando o educador e educando à prática e a realização do 

mesmo. 

 

1. Formulação de meta: Que aprendizagens nossos alunos devem realizar? Que 
esperamos obter ao final do processo? Que conteúdos selecionamos para o ensino? 
Que capacidades podemos desenvolver em nossos alunos? Quais os nossos objetivos 
em relação às tarefas de planejamento e de programação?  

2. Conhecimento do estado inicial: Necessitamos conhecer o estado inicial do aluno, 
seus conceitos-base e seus preconceitos ou idéias prévias que deveremos substituir por 
conceitos científicos. Conhecer também o desenvolvimento das capacidades dos 
alunos e o grau de motivação com que iniciarão o processo de ensino.  

3. Modelo de aprendizagem: Se tal modelo existisse, dele poderia deduzir a maneira de 
ensinar os alunos. Apesar disso, é evidente que a psicologia da aprendizagem pode 
nos oferecer idéias para o processo de ensino.  

4. Modelo de ensino: Que atividades de ensino serão as melhores para que nossos 
alunos realizem as aprendizagens planejadas ou programadas? Qual deve ser nosso 
estilo didático? Que metodologias são mais eficientes para realizar determinadas 
aprendizagens? Como influir positivamente na motivação dos alunos?  

5. Modelo de aprendizagem: É imprescindível controlar o estado inicial dos alunos, seu 
estado final e os processos que levaram de um a outro. Necessitamos de um modelo de 
avaliação que nos permitam controlar e melhorar processos e resultados. (TAPIA, 
2000, p. 74-75). 
 

Assim, é importante perceber que a aplicabilidade dos cinco elementos acima citados, só 

terá sucesso se considerarmos a motivação do aluno e do professor, como sendo um dos 

fatores favoráveis para a realização com qualidade. 

Neste sentido, entendemos a importância de comentar as teorias sobre a motivação no 

campo do ensino e da aprendizagem, apresentadas por Tapia, estando diretamente ligadas ao 

nosso tema estudado. 
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A Teoria das necessidades de MASLOW estabelece uma hierarquia de necessidades, que 

começa pelas de nível baixo (sobrevivência, segurança, pertença, auto-estima) e conclui com 

as de nível superior (conquista intelectual, apreciação, auto-realização). Quando estão 

satisfeitas as necessidades de determinado nível, a pessoa se sente motivada para satisfazer as 

de níveis superiores.  

A Teoria da conquista de SOLER, afirma que em todas as pessoas se encontram presentes 

tanto a necessidade de conquista, de alcançar determinada meta, como a de evitar o fracasso. 

No caso da sala de aula, o professor utiliza alguns instrumentos para os alunos motivados pela 

necessidade de conquista, como: selecionam problemas que apresentam desafios moderados; 

esforçam-se longo tempo diante de problemas difíceis; diminuem sua motivação se alcançam 

êxito com muita facilidade; respondem melhor a tarefas que implicam maiores desafios e 

costumam conseguir melhores qualificações que outros de coeficientes intelectuais parecidos. 

Os alunos que se motivam pela necessidade de evitar o fracasso: escolhem problemas fáceis 

ou irracionalmente difíceis; desanimam com os fracassos e são estimulados pelos êxitos; 

preferem como colegas de trabalho os que se mostram amistosos; respondem melhor a tarefa 

que apresentam desafios reduzidos e diante de uma aprendizagem fracionada em pequenas 

etapas. 

A Teoria da atribuição de WEINER, estabelece que todas as pessoas tentam explicar por 

que as coisas acontecem de determinada  maneira atribuindo-lhes algumas causas - As causas 

às quais os alunos atribuem seus êxitos ou fracassos que podem ser classificadas seguindo 

diferentes critérios: causas internas ou externas, as que se encontrem no interior do sujeito ou 

fora dele; estáveis ou instáveis, se respondam a algo permanente ou mutável e, por último, 

controláveis ou incontroláveis.  

Um dos representantes da teoria da motivação cognitiva é LEWIN. Ele considera que “a 

motivação na abordagem cognitiva depende do modo como a pessoa percebe o estado de 

coisas que influencia o seu comportamento e, às vezes, o que é percebido nem sempre 

corresponde à situação real”. Já SOUZA (2005), para ela, a referida “motivação leva em 

consideração a aprendizagem anterior que o indivíduo teve, a qual lhe possibilitará antever os 

fatos. Esses poderão ter sustentação à medida que tal aprendizagem seja valorizada e 

estimulada ao passo que for sendo motivada diariamente na vida escola”.  Entretanto, 

sabemos que há um “pano de fundo” cheio de obstáculos, sendo reforçado a falta de 

motivação no espaço escolar. O que nos leva a algumas reflexões, como por exemplo: Como 

fazer o aluno ficar motivado para empreender o processo de aprendizagem? O que fazer para 

que esse aluno já motivado continue com essa vontade de aprender cada vez mais? Como a 
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escola pode ajudar o aluno com necessidade de aprender? E o governo, seja municipal, 

estadual e principalmente federal, qual seria sua contribuição sobre a falta de estímulo dos 

atores envolvidos diretamente nesse processo? Então, o que dizer e esperar da instituição 

familiar, onde nós conhecemos e algumas vezes vivenciamos e sentimos de perto os 

problemas conflituosos, seja no lado afetivo, financeiro e cultural que perpassa esse 

segmento? Quais os caminhos a percorrer para salvar nossas salas de aula desmotivadas? 

Evidentemente, as reflexões suscitadas implicam na necessidade de rever 

posicionamentos, em separado, a fim de analisarmos como cada segmento, no primeiro 

momento, poderia contribuir expressivamente, objetivando minimizar a problemática exposta, 

que está atingindo diretamente o processo ensino-aprendizagem. Como afirma GAGNÉ 

(1975), “ as crianças muito pequenas, todavia, apresentam às vezes uma motivação bastante 

fraca para freqüentar a escola, preferindo o ambiente do próprio lar”. Essa falta de motivação 

muitas vezes é reforçada pelos professores e a família. Ambos também já se encontram 

desmotivados em decorrência de vários fatores, como: situação econômica, estrutura 

emocional, valorização humana e tantos outros que adentram em nosso “ser”, interferindo no 

modo de viver. Porém, existem famílias que mesmo sendo vítimas das limitações das 

condições básicas de sobrevivência, conseguem passar respeito, valorização e consideração 

que sentem pela escola aos seus filhos, com a esperança de que estes sintam e consigam fazer 

o mesmo. 

A partir dessas reflexões, pretendemos contribuir com àquelas pessoas sensíveis, 

interessadas e comprometidas com a educação de qualidade, que se preocupam com a falta de 

motivação, tanto do educador quanto do educando, e que acreditam na possibilidade de 

reverter essa situação.  Nada parece tão oportuno, em nossas leituras, como lembrar a 

afirmação do teórico FROMM: “A compreensão da motivação humana deve partir da 

compreensão da situação humana”. É com esse pensamento que passaremos a entender a 

necessidade urgente de recorrer a novos mecanismos possíveis, viáveis e aplicáveis para 

auxiliar os principais atores do processo motivacional, em suas áreas de trabalho e 

aprendizagem, ou seja, professor/aluno. 

Em se tratando de área de conhecimento, não existe fórmula nem receitas prontas. 

Todavia, o conhecimento científico é embasado de boas literaturas dando-nos oportunidade de 

conhecer-refletir-compreender-analisar e aplicar as informações recebidas através de autores 

respeitados pelas suas obras, que fundamentam nossos estudos, pesquisas e produções. 

Neste sentido, buscamos a opinião de alguns teóricos referente a falta de motivação que 

interfere na aprendizagem, como por exemplo, LORENZ que nos fala: “a falta de motivação 
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tem ligação direta com o estado de carência que necessita suprir, o que só será possível 

através da busca do fator de satisfação”. Dessa forma, no momento da necessidade com o seu 

correspondente fator de satisfação, considera-se que tenha ocorrido a motivação”. BOCK, 

FURTADO E TEIXEIRA (2002), dizem que “a motivação para acontecer, é necessário 

considerar os três tipos de variáveis: o ambiente (familiar, escolar e o meio social); as forças 

internas ao indivíduo (necessidade, desejo, vontade, interesse, impulso e instinto) e o objeto 

que atrai o indivíduo por ser fonte de satisfação da força interna que o mobiliza”. 

NOGUEIRA (2001), vem nos dizer que “a falta de interação do aprendiz perpassa pelos 

conteúdos trabalhados apenas de forma conceitual (teórico-científico) gerando a 

desmotivação; a didática devendo ser repensada; as formas alternativas de trabalhar com os 

alunos, a mediação de processo de interação que os tirem da passividade, continuaremos com 

alunos desmotivados e desinteressados dentro de sala de aula; os problemas emocionais, 

estrutura familiar, a má alimentação, da própria motivação intrínseca.  Tudo leva o aluno ao 

desinteresse em aprender.” 

Dentre os vários problemas emergentes gerados pela falta de motivação, está a dificuldade 

de aprendizagem, que é um tema para outro artigo. Dessa forma, queremos destacar a 

importância de estudarmos com muita seriedade e propriedade o primeiro fator que, se for 

ignorado, poderá desencadear a desistência do aluno em estudar e do professor em melhorar 

sua práxis.  É o que vem afirmar PIAGET: “esta é intrínseca, portanto exige um sujeito ativo 

ao meio e a ação”. Ou seja, a motivação é o fator que maior merece atenção, destaque e 

estudo, caso contrário, o aluno pode desistir de aprender e o professor de orientar. 

Com base na reflexão de Piaget, comentaremos, a seguir, as quatro grandes classes de 

motivação apresentadas por Tapia que, em particular, estará ratificando as diversas opiniões e 

reflexões citadas anteriormente: 

1)Motivação relacionada com a tarefa ou motivação intrínseca, ou seja, refere-se ao 

próprio interesse do aluno por determinada disciplina, que o ajudará a compreensão e domínio 

do conteúdo estudado; 

2)Motivação relacionada com o eu, com a auto-estima, ou seja, refere-se a confiança 

em si mesmo recheada de afeto, amor e carinho recebidos pela família e escola; 

certamente os alunos obtêm melhores resultados no comportamento e na aprendizagem; 

 3)Motivação centrada na valorização social, ou seja, o aluno necessita ser aceito pelo 

grupo e o meio onde convive. Precisando ter cuidado com a dependência dessa 

necessidade. É importante que o professor e a família saibam administrar a mudança de 

comportamento.  Daí a importância da família perceber que será essencial seu 
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envolvimento com a escola, visando colaborar com a aprendizagem do seu filho, e, desta 

em aceitar aquela de portas abertas com organização, determinação, dinamismo, coerência 

e afabilidade, a fim de que a primeira sinta-se acolhida, protegida e valorizada pela 

segunda e esta sinta-se apoiada por aquela; 

 4) Motivação que aponta para a conquista de recompensas externas, ou seja, o 

professor oferecerá algum tipo de recompensa como: premiações diversificadas 

(medalhas, jogos educativos, material escolar, doces e outros),caso o aluno consiga 

alcançar os objetivos propostos de aprendizagem. 

Outro autor que nos dará uma contribuição é PERRENOUD (2002) com a seguinte 

reflexão: Como pensar a didática hoje? Para ele a primeira grande competência do professor 

hoje é organizar e dirigir situações de aprendizagem, ou seja, levar em conta características, 

ritmos, motivação dos alunos. O mesmo afirma que “a falta de motivação levará ao fracasso 

escolar”. BOURDIEU diz que “o fracasso escolar nasce daquilo que ele chama de indiferença 

às diferenças”,ou seja, a escola trata todos os alunos como iguais em direitos e deveres, 

embora apresentem grandes dificuldades no que se refere a um ensino padrão”.  

Nas famílias, onde acontece a educação informal, os pais acabam reforçando as 

indiferenças, ignorando, inconscientemente, a individualidade dos filhos, no seu modo de ser, 

pensar e agir. Esquecemos que cada “ser” é uno, merecendo atenção individualizada. No 

âmbito escolar essa atenção fica um pouco mais difícil, por se tratar de salas de aulas com um 

número de alunos, em média, acima de trinta freqüentando regularmente as aulas. Mas não 

façamos disso uma tempestade em um copo d’água, até porque conhecemos histórias de pais 

e professores notáveis que fazem do seu dia-a-dia acontecer  a educação através do exemplo; 

disciplinando e formando jovens felizes e inteligentes. 

  Lembramos de CURY (2003), quando ele em seu livro “Pais brilhantes e Professores 

fascinantes”, coloca que o primeiro contribui para desenvolver a motivação, ousadia, 

paciência, determinação, capacidade de superação, habilidade para criar e aproveitar 

oportunidades. O segundo contribui para desenvolver a sabedoria, sensibilidade, serenidade, 

afetividade, amor pela vida, capacidade de falar ao coração, de influenciar pessoas. Saltini 

vem ratificar, por outro ângulo, o pensamento de Cury quando nos fala que “a escola é 

especialista em tirar a coragem das crianças, uma vez que mostra de modo constante, que 

quem tem idéias é o professor e não a criança (esta não tem a capacidade de pensar)”. Assim a 

criança acaba acreditando em tais concepções e se desvalorizando ao longo dos seus estudos. 

O professor não pode ser aquele indivíduo que fala horas a fio a seu aluno, mas aquele que 

estabelece uma relação e um diálogo íntimo com este, bem como uma afetividade que busca 
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mobilizar sua energia interna. O professor é aquele que acredita que o aluno tem essa 

capacidade de gerar idéias e colocá-las ao serviço de sua vida”.  

Outro autor que sustentou nossos estudos foi SPINOZA, através da seguinte afirmação: “o 

conhecimento só produz mudança na medida em que também é conhecimento afetivo”.  

Dessa forma, o professor pode e deve transformar aquela sala de aula desmotivada em um 

ambiente acolhedor, com atividades diversificadas, agradáveis, bem planejadas, organizadas, 

coerentes e acima de tudo, proporcionar ao aluno um ambiente em que ele se sinta importante 

e amado por todos.  O que a escola não deve fazer é reforçar os sentimentos negativos 

trazidos do ambiente familiar. 

Objetivando amenizar nossas angústias, Tapia apresenta algumas propostas pedagógicas 

direcionadas para a prática do gestor, coordenador e do professor, cujo tema é: “A motivação 

para a aprendizagem”. 

 
 

Propostas para o contexto da aula: 
1. Criar na sala de aula um clima agradável e feliz, em que se ressaltem os acertos com 

projeto de desenvolvimento pessoal, por meio de uma metodologia ativa. 
2. Propiciar um ambiente afetivo que favoreça o aumento da auto-estima nos alunos. 
3. Organizar o espaço e os elementos da sala de aula de maneira que favoreçam a 

interação e a motivação. 
4. Construir ambiente espaço-temporais motivadores e dinâmicos. 
5. Aproveitar a interação cotidiana para modelar atitudes motivadoras, para criar 

expectativas positivas, para negociar planos de trabalho e outorgar um grau notável de 
autonomia, favorecendo a criação da própria imagem. 

6. Fomentar e/ou potencializar a atividade tutorial pessoal para um melhor conhecimento 
e motivação do aluno. 

7. Elaborar uma programação diária que inclua estratégias de motivação em função do 
contexto. 

8. Planejar o processo de ensinar e aprender tendo em conta o reforço diferencial 
(recompensas, elogios), estabelecendo dissonâncias cognitivas no início da aula e 
considerando o que, como, quando e para que avaliar. 

9. Utilizar a avaliação como um meio de analisar o processo educativo, reforçando 
acertos, corrigindo diferenças e marcando novas metas.” Aquele que tropeça e não cai 
dá um grande passo” (Cícero).  
Propostas para o contexto escolar: 
1. Cuidar especialmente do clima geral da escola e fazer com que o contexto global 
seja motivador com algumas finalidades conhecidas (não exclusivamente o “sair-se 
bem”), com uma insistência notória no positivo (reforços) e em torno de pessoas-
modelo que ajam como motivadores. 
2. Elaborar um projeto educativo consensual que sirva como eixo da vida da escola. 
3. Programar encontros de formação permanente na escola e planejar de forma 
estruturada (expectativas, metas, processos, meios, tempos, avaliação) as intervenções. 
4. Fomentar e estabelecer canais de intercâmbio de experiências educativas entre os 
professores da escola. 
5. Promover a partir da escola (direção) o trabalho em equipe (equipes docentes, 
seminários) com o fim de conseguir uma boa programação horizontal e vertical.  
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Esse trabalho compartilhado exigiria planificação e co-responsabilidade nos planos e 
serviria para estruturar o trabalho da escola. 
6. Fazer da escola uma segunda casa para os alunos, por meio da pluralidade e riqueza 
de suas atividades. 
Propostas para o contexto familiar e social: 
1.   Conhecer de forma exaustiva o ambiente e as características familiares dos alunos 
para adaptar a oferta educativa. 
2. Aumentar e/ou viabilizar encontros pessoais e grupais de professor-tutor com os 

pais dos alunos. 
3. Gerar valores positivos que sejam alternativas aos contravalores do ambiente. 
4. Estabelecer entre as escolas da região canais de coordenação e intercomunicação 

formais e informais. 
5. Facilitar a abertura da escola ao ambiente participando em atividades recreativas e 

culturais. 
6. Estabelecer planos de formação temporários e revisáveis que possibilitem a todo o 

professorado uma atualização profissional. (TAPIA, 2000, p. 137 – 139). 
 

Escolhemos para encerrar essa primeira etapa dos nossos estudos dois autores: Saltini, 

enfatizando que as escolas deveriam entender mais de seres humanos e de amor do que de 

conteúdos e técnicas educativas. Elas têm contribuído em demasia para a construção de 

neuróticos, por não entender de amor, de sonhos, de fantasias, de símbolos e de dores. Rubens 

Alves nos encantando com a sua afirmação: “o nascimento do pensamento é igual ao 

nascimento de uma criança: tudo começa comum ato de amor. Uma semente há de ser 

depositada no ventre vazio. E a semente do pensamento é o sonho”. 

O presente artigo teve como objetivos conhecer e compreender os segmentos 

desmotivados, especialmente, o “olhar” do professor em relação aos problemas suscitados, 

identificando fatores favoráveis e desfavoráveis ao desenvolvimento do ensino e 

aprendizagem no âmbito escolar e familiar, conseqüentemente, a sociedade poderá ser 

atingida futuramente, tendo como vítima, o aluno. 

Para que possamos atingir os objetivos acima mencionados, esperamos: descrever a falta 

de motivação encontrada nas séries iniciais do ensino fundamental; observar o envolvimento e 

comprometimento não só da família, mas de todos que fazem a escola, frente a problemática 

em pauta; recolher informações verdadeiras e significativas dos envolvidos nessa 

problemática, buscando dados para resolução do problema; verificar como a didática do 

professor está contribuindo no desenvolvimento do aluno desmotivado; analisar em que 

contexto vive esse aluno apontado como um aluno desmotivado; examinar as estratégias  

utilizadas pela escola para contribuir no desenvolvimento do aluno desmotivado; sinalizar 

estratégias eficazes e eficientes para trabalhar com alunos desmotivados, utilizando a 

literatura pesquisada. 
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Diante do exposto, nosso trabalho vem contribuir na análise de fatores que estão 

relacionados à falta de motivação nas séries iniciais do ensino fundamental. Para efeito desta 

análise, consideramos os seguintes aspectos: Caracterização específica de alunos por série, 

apontados e detectados como crianças desmotivadas; perfil de cada participante, face aos seus 

processos motivacionais e em relação ao meio ao qual fazem parte; percepção dos 

professores, pais e alunos sobre o que considera fatores favoráveis e desfavoráveis no 

desenvolvimento das potencialidades do aluno; percepção dos professores sobre o grau de 

importância e conhecimento do tema estudado; percepção da família em relação às decisões 

tomadas pela escola na tentativa de contribuir para a motivação do filho. 

Com base nos aspectos apresentados, formulamos os seguintes questionamentos: Como a 

escola vem trabalhando com o aluno desmotivado? O que a escola pode fazer para reforçar a 

motivação do corpo docente?De que forma a escola pode ajudar a família no tocante a falta de 

motivação que está, cada vez mais, sendo transferida para o espaço educacional? 

 

METODOLOGIA 

 

A presente investigação se valeu das seguintes técnicas ou formas de observação e coleta 

de dados: 

1) Levantamento bibliográfico de obras que tratam, na sua maioria, da motivaçãono 

ambiente escolar.  Assim entramos em contato com autores como:  Bock, Furtado e 

Teixeira (2002), Cury (2003), Gagné (1975), Saltini (1997), Tafia e Fita (2000). 

2) Pesquisa empírica qualiquantitativa através de entrevistas semi-estruturadas (questões 

orais a fim de obter informações verdadeiras contribuindo para a coleta de dados, 

tendo como mecanismo de ação entrevista disfarçada), com a equipe gestora, corpo 

docente, discente e demais componentes da comunidade escolar da Escola Municipal 

Deputado Lourival Baptista – Boquim-SE (2007). 

 

 Participaram deste estudo, no período de 13 a 27 de março de 2007, 15 professoras, 1 

diretora, 1 coordenadora pedagógica, 30 alunos  e 7 mães, que fazem parte de uma escola da 

rede municipal, localizada na cidade de Boquim, estado de Sergipe. A faixa etária dos alunos 

entrevistados têm entre 6 e 15 anos. Os professores têm ensino superior, sendo 03 pós-

graduados em especialização latu-senso. A diretora e a coordenadora, ambas também 

possuem nível superior com especialização. As mães só possuem ensino fundamental 

incompleto. 
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 A nível de experiência em docência, todas  têm:  entre cinco a vinte anos de prática 

escolar. A direção apenas dois anos e a coordenação seis anos como especialista em educação 

e com a função acumulada em orientadora e supervisora educacional. 

 A pesquisa foi feita em caráter exploratório e procurou utilizar observação direta 

agregando a entrevista disfarçada, visando coletar informações precisas, claras e objetivas 

sobre o tema investigado que foi fundamentado através de fontes secundárias. 

 Contamos com o apoio e boa vontade da equipe pedagógica e docente, que nos 

acolheu educadamente e desprendimento em responder as questões abertas, como também a 

disponibilidade das mães em contribuir com suas respostas autênticas e simplórias, porém de 

grande importância para o nosso estudo. 

 Fomos presenteados com a participação de alguns alunos com suas respostas soltas, 

incompletas, mas com uma espontaneidade fundamental para o desenvolvimento desse 

estudo. 

 

PROCEDIMENTOS 

 

 Utilizamos para a realização deste estudo vários mecanismos, como por exemplo: a 

observação direta em conversas espontâneas, nos momentos livres. Começamos por solicitar 

aos participantes a sua opinião acerca da ausência de motivação no processo ensino-

aprendizagem, sendo refletido no resultado final ano a ano. Sugerimos também a opinião 

sobre as causas e as conseqüências desse problema. Investigamos opiniões sobre prática 

docente ou sobre questões relacionadas ao trabalho de direção e de coordenação que contribua 

ou prejudique o desenvolvimento da proposta pedagógica daquela escola, direcionando o 

diálogo com o professor acerca da responsabilidade familiar, escolar e social, solicitando 

exemplificar casos reais onde o envolvimento e compromissos de algumas esferas 

contribuíram para a transformação da falta de motivação educacional. Para tanto, 

recomendamos uma reflexão de todos os envolvidos visando assegurar uma mudança 

intrínseca na vida pessoal e profissional, em especial, o professor, pois é ele o ator principal 

do nosso estudo.  
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ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Após a aplicação da entrevista, recolhemos informações suficientes que nos permitiu 

analisar percentualmente a situação encontrada nos segmentos entrevistados, onde 

vislumbramos com mais facilidade o percentual que representa maior ou menor motivação 

por parte dos envolvidos na amostra. 

 

REPRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO ENCONTRADA, NOS SEGMENTOS 

ENTREVISTADOS, SOBRE A MOTIVAÇÃO E/OU DESMOTIVAÇÃO NOS 

PRIMEIROS CINCO ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: 

 
 

TABELA I – SEGMENTOS MOTIVADOS E DESMOTIVADOS 

 

  
Motivados 
(46,30%) Desmotivados (53,70%) 

Mães 12% 14% 

Professores 40% 17,24% 

Alunos 48% 62,70% 

Coordenadores   3,45% 

Gestor   3,45% 

 
 
 

GRÁFICO I – DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

20%
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TABELA II – MOTIVAÇÃO DOS ALUNOS 

 

  Motivados  Desmotivados 

Alfa 92,06% 7,94% 

1ª 92,84% 7,16% 

2ª 93,48% 6,52% 

3ª 85,36% 14,67% 

4ª 71,78% 28,22% 

 

* Na tabela I: analisamos o percentual de segmentos motivados e desmotivados tendo como 

amostra um número de 54 participantes.  Observamos que o número de segmentos motivados 

é inferior ao número dos segmentos desmotivados. Este representando 53,70% e aquele 

46,30%. Dos cinco segmentos entrevistados, chamamos a atenção para o percentual de 62,7% 

que representa o segmento dos alunos desmotivados. Um dado significativo e muito 

preocupante diante da esfera geral daquela unidade de ensino, ficando em primeiro lugar 

numa escala de 0 a 100%.  Em segundo encontramos o segmento dos professores 

desmotivados com um percentual de 17,24% , outro dado alarmante para uma escola que 

valoriza e capacita seu corpo docente. Em terceiro lugar aparece o segmento da família 

desmotivada (representada pela figura materna), sendo este um dos mais importantes, 

apresentando um percentual de 13,79% e por último vem os segmentos de gestão e 

coordenação desmotivados, com um percentual de 3,45%. Estes não se enquadram no 

segmento dos motivados.  Enquanto que os demais segmentos (alunos, professores e família) 

foram representados, respectivamente, com 48%, 40% e 12%, considerados motivados. 

* No gráfico I: analisamos quinze séries, sendo três de alfabetização - alunos com idade de 

seis anos; duas 1ªs séries – alunos com idade de sete anos; três 2  séries – alunos com idade 

entre oito e nove anos; três 3  séries – alunos com idade entre nove e quatorze anos e quatro 4  

séries -  alunos com idade entre 10 a 15 anos. 

* No tabela II: analisamos, cuidadosamente, o segmento mais importante do processo ensino-

aprendizagem, sendo representado pelos alunos motivados e desmotivados (por série).  

Observamos a existência de um acréscimo de percentual negativo nas últimas séries de alunos 

desmotivados, enquanto que nas séries iniciais esse percentual tende a decrescer 

positivamente, uma vez que dentre vários fatores apresentados pelos professores para que haja 

a motivação são: o acompanhamento da família, o respeito pelo professor, turmas organizadas 

por idade/série, professores motivados, domínio de classe, quantidade adequada de alunos, 
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alunos alegres e tranqüilos, acompanhamento pedagógico, valorização profissional, 

assiduidade, pontualidade, sugestões de atividades específicas por série, limites e controle por 

parte da família, aprovação com responsabilidade, atividades instigantes, desafiadoras e 

significativas que tenham ligação com o conhecimento inato, incentivo, elogio, paciência, 

alimentação, interesse, sensibilidade, percepção, mudança de comportamento, atualização 

constante, disposição, muita pesquisa, carinho e muito amor. 

 Fizemos questão de enfocar os fatores positivos sugeridos pelos professores, que 

culminarão em melhores resultados para a prática ensino/aprendizagem.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

De acordo com a análise dos dados recolhidos e aplicados nas tabelas e gráfico, 

pudemos estudar particularmente cada situação encontrada, através dos depoimentos 

apresentados pelos participantes da amostra. Entendemos que cada situação deve ser revista e 

discutida entre os envolvidos no processo, para que se evite os problemas analisados e 

realmente se possa aperfeiçoar a prática, os estudos, as responsabilidades e o compromisso 

dos segmentos (aluno, família, professor, coordenador e gestor). 

Precisamos fazer a diferença com inteligência, competência, afeto, carinho e muito 

amor, para que tenhamos, no futuro próximo, homens motivados, felizes, sensíveis e capazes 

de administrar seus sentimentos e ações no campo profissional, social e, principalmente, no 

campo pessoal. 

 Desta forma devemos criar um momento de reflexões e estudos sistematizados sobre 

os autores que contribuíram com este trabalho e tantos outros que certamente nos orientarão 

nessa grande caminhada que não tem fim. O homem sempre sentirá necessidade de ser 

motivado por outro homem. As pessoas, mais que as máquionas e qualquer tipo de recursos, 

motivam as pessoas. (Torres apud Tapia 2000, p. 10) 
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